
REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO
„Światłowód”

Boruszowice Hanusek 15.04.2013

1. Organizator i czas trwania loterii
1.1. Organizatorem KONKURSU, pod nazwą "Światłowód" zwanej dalej "Konkursem" jest

Livenet  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskie Góry przy ulicy
Grodzkiej 1, KRS 0000243946, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs będzie miała miejsce w Świetlicy przedszkola w miejscowości Boruszowice  w 
dniu 15 Kwietnia 2013 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na 

terenie miejscowości Hanusek i Boruszowice.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu
3.1. W dniu 15 Kwietnia 2013 r.  dla Uczestników spotkania dostępne są
Materiały informacyjne firmy Livenet Sp. z o.o. właściciela marki MIDIKO.

3.2. Ponadto w dniu 15 Kwiecień 2013 r. w godz 15;00-17;00 uczestnicy spotkania będą 
mogli otrzymać jedną z spośród 100 nagród darmowy dostęp do Internetu 

przez 1, 3 lub 6 miesięcy
3.3. W celu udziału w konkursie, Uczestnik powinien:

3.3.1. Odpowiedzieć na co najmniej na 1 z 3 pytań na otrzymanej karcie konkursowej, za 
które otrzymuje nagrodę:

-  1 poprawna odpowiedź – 1 miesiąc darmowego dostępu do Internetu, 
- 2 poprawne odpowiedzi - 3 miesiące darmowego dostępu do Internetu

- 3 poprawne odpowiedzi - 6 miesięcy darmowego dostępu do Internetu
3.3.2. Jedna osoba spośród obecnych na spotkaniu może otrzymać tylko 1 nagrodę

3.3.3. Z nagrody można skorzystać podpisując umowę na dostawę i podłączenie łącza 
światłowodowego na okres minimum 12 miesięcy bezpośrednio na spotkaniu lub zgłosić się 

do organizatora konkursu w terminie 2 miesięcy od jego zakończenia.
3.4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

a w szczególności wyrażają zgodę, na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych 
na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

4. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od 
dnia rozpoczęcia konkursu do dnia 15 wrzesień 2013 r. Reklamacje wniesione po upływie 

powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 20 września 2013 r. nie są 
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na 
przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla 

pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za działanie poczty lub zdarzenia losowe, wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 15 

maja 2013 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 20 września 2013 r.
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego

reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w
dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia,

którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:



Livenet Sp. z o.o.
ul. Grodzka 1

42-600 Tarnowskie Góry
z dopiskiem "reklamacja konkurs „Światłowód"

4.4. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą 
listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez

Organizatora, jednak nie później niż do dnia 3 czerwca 2013 r.
4.5. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6

miesięcy od dnia wymagalności.

4.6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod 

adresem www.midiko.pl , w siedzibie Organizatora Livenet Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 
przy ul.Grodzkiej 1. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest

wysłać do Uczestnika Regulamin Konkursu drogą pocztową.
5.2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
5.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego.

http://www.midiko.pl/

